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Do You Realise How Valuable You Are?
- Derek Prince

Bạn Có Nhận Ra Bạn Thực Sự Quý Giá
Như Thế Nào Không?
Bạn thân mến!
Trong hơn năm mươi năm, tôi đã cố gắng giúp đỡ mọi người với vô số những
vấn đề khác nhau trong cuộc sống của họ. Cuối cùng, tôi đã đi đến một kết luận
đáng ngạc nhiên: vấn đề cơ bản của chúng ta với cương vị là con người đó là
chúng ta không nhận ra chúng ta có giá trị như thế nào.
Do đó, chúng ta đã mắc phải những sai lầm bi thảm nhất. Chúng ta giống như
một người thừa kế hợp pháp một khối tài sản lớn, nhưng chúng ta bán toàn bộ tài
sản của chúng ta để đổi lấy một thứ gì đó không có giá trị như: một đêm quan hệ
tình dục, một công ty buôn bán cần sa, một bữa tiệc chè chén say sưa, một kế
hoạch tài chính quanh co.
Hoặc chúng ta có thể đánh giá chính chúng ta cao hơn một chút, và có lẽ chúng
ta tìm kiếm địa vị thẩm quyền trong chính trị hoặc trong thế giới giải trí, hoặc thậm
chí phẩm trật trong giáo hội. Tuy nhiên, vượt trên tất cả những điều đó, vẫn không
so sánh được với giá trị của cơ nghiệp của chúng ta mà chúng ta lại đánh đổi để đổi
để lấy những thứ đó.
Nếu chúng ta hiểu đúng giá trị thực của chúng ta trong cương vị là con người,
chúng ta phải xem xét sự độc nhất và tuyệt vời đó trong Adam - tổ tiên của loài
người chúng ta - đã được tạo dựng như thế nào.
Sự Kỳ Diệu Trong Sự Tạo Dựng Nên Ađam
Trong Giăng 1:1-2 chúng ta khám phá ra rằng tác nhân thực sự trong sự sáng
tạo không phải là Đức Chúa Cha, mà là Ngôi Lời thiên thượng, Ngôi Lời đã ở cùng
với Đức Chúa Trời từ cõi đời đời - Ngôi Lời sau này được bày tỏ trong lịch sử
nhân loại qua Chúa Giê-su Người Na-xa-rét: “Muôn vật đều do Ngài tạo dựng
[Ngôi Lời], không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.”
Toàn bộ sự sáng tạo, được thực hiện bởi Lời phán của Đức Chúa Trời: "Bởi đức
tin chúng ta biết rằng thế giới được hình thành bởi Lời của Đức Chúa Trời."1 "Vì
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Ngài phán, thì việc liền có;Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền."2 Nhưng sự sáng
tạo của A-đam, như đã được mô tả trong Sáng thế Ký 2:7, hoàn toàn khác biệt:
"Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ
mũi; thì người trở nên một loài sanh linh [linh hồn sống]."
Hãy hình dung cảnh tượng Chúa cúi xuống, lấy bụi đất trong tay Ngài, trộn với
nước và nắn nên hình người. Vì vậy, đó là - tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất từng
có - hoàn hảo hơn bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào của Michelangelo. Nhưng nó
không có sự sống! Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đấng Tạo Hóa hướng về
phía trước, đặt môi thiêng liêng Ngài chạm vào đôi môi của tạo vật bằng bụi đất, hà
hơi Ngài vào lỗ mũi của tạo vật bằng bụi đất. Hơi thở của Ngài thâm nhập vào đất
sét, và biến nó thành một con người sống động với mọi cơ quan của cơ thể hoạt
động hoàn hảo, và với tất cả những phản ứng kỳ diệu của tinh thần, trí tuệ và tình
cảm mà con người có khả năng. Không một sinh vật nào khác đã được tạo ra theo
cách như vậy.
Những từ ngữ dùng để mô tả phép lạ này đặc biệt sinh động. Tiếng Hê-bơ-rơ là
một trong những ngôn ngữ mà phiên âm của nó thể hiện cụ thể đến hành động mà
nó mô tả. Âm thanh của từ ngữ tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là hà hơi xuất phát từ từ
ngữ yipakh. Nó liên hệ đến một "vụ nổ" nội bộ nhỏ bé, tiếp theo là sự phát tán
không khí mạnh mẽ, liên tục giải phóng từ cổ họng. Do đó nó thể hiện một cách
sinh động hành động mà nó miêu tả. Khi Chúa cúi xuống kề đôi môi và lỗ mũi của
hình dạng đất sét, Ngài không thở ra một tiếng thở dài - Ngài thổi chính Ngài thật
mạnh vào thân xác đất sét ấy, và nhờ đó nó đã nhận được một sự truyền tải diệu kỳ
của sự sống của Đức Chúa Trời!
Ngay lập tức, con người trở thành một hữu thể có ba phần, bao gồm tâm linh,
tâm hồn và thân thể. Tâm linh đến từ hơi thở thổi vào của Đức Chúa Trời; cơ thể
của con người là đất sét, biến đổi thành cơ thể sống, hoạt động; tâm hồn của con
người, được tạo ra bởi việc kết hợp tâm linh và thể xác, đã trở thành một nhân cách
mang tính cá nhân, độc đáo, có ý chí tự do - Tôi sẽ hoặc Tôi sẽ không.
Cùng với người bạn đồng hành mà Chúa ban cho, Ađam được chỉ định để cai trị
trái đất như là đại diện của Đức Chúa Trời. Bộ ba của bản chất bên trong ba của
ông đại diện cho chân dung của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Hình dáng bên ngoài
phản ảnh hình ảnh của Chúa là Đấng đã tạo ra con người.3 Cả về bản tính nội tâm
và hình thức bên ngoài của con người, Ađam là người duy nhất đại diện cho Đức
Chúa Trời đến với những tạo vật khác trên trái đất.
Hơn nữa, Ađam và Êva đã được hưởng sự thông công cá nhân thường xuyên
với Chúa. Vào lối chiều chiều mỗi ngày, Ngài đến để dành thời gian với họ.4 Ai
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biết được sự mặc khải của chính mình Ngài đã chia sẻ với họ? Tuy nhiên, chúng ta
biết rằng Chúa đã ban cho Adam quyền ưu tiên chọn tên cho tất cả các sinh vật
sống khác.5
Kế sau đó là bi kịch bi thảm lớn nhất của lịch sử nhân loại. Bị Satan lừa dối,
Ađam và Êva đã đánh đổi cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho để lấy một miếng
trái cây! Sự không vâng lời này ảnh hưởng đến từng phần của bản chất ba phần của
Adam. Tâm linh của ông bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời- và nó trở nên một tâm
linh chết. Trong tâm hồn của mình, ông đã trở thành một người nổi loạn chiến
tranh với Đấng Tạo Hóa. Thân thể của ông đã phục dưới bệnh tật, lão hóa và, cuối
cùng, là sự chết.
Đức Chúa Trời đã cảnh báo Ađam liên quan tới cây biết điều thiện và điều ác:
"Trong ngày mà các con ăn, các con chắc chắn sẽ chết."6 Tâm linh của Ađam đã
chết ngay tức thì; còn thân thể của ông sau hơn 900 năm thì chết.
Phép Lạ Về Sự Cứu Chuộc Của Đấng Christ
Sự bất tuân của Ađam gây ra những hậu quả kinh khủng, nhưng nó đã làm sáng
tỏ một khía cạnh của bản chất Đức Chúa Trời mà có thể sẽ không bao giơ được lộ
ra đầy trọn đó là: chiều sâu không thể hiểu được về tình yêu của Ngài. Đức Chúa
Trời chưa bao giờ từ bỏ Adam và dòng dõi của ông. Ngài mong muốn đưa
chúng ta trở lại với chính mình Ngài.
Điều này được diễn tả một cách tuyệt vời trong Giacơ 4:5 (NAS): "Đức Thánh
Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi
ghen tương," – là thần linh đã hà vào Adam trong sự sáng tạo của Ngài. Thật đáng
kinh ngạc mặc dù những thất bại của A-đam, Đức Chúa Trời vẫn tiếp mong muốn
sự thông công cách cá nhân với A-đam là Ngài đã từng vui thích với ông, nhưng đã
bị phá vỡ bởi sự nổi loạn của Ađam - một sự nổi loạn đã vĩnh viễn tồn tại trong
mỗi con cháu của Ađam.
Hơn nữa, với sự trả giá quá đắt, Đức Chúa Trời đã mở một con đường để chúng
ta được phục hồi trở lại với chính Ngài. Ngài sai Chúa Giê-xu đến để “tìm và cứu
chúng ta.”7 Qua sự hy sinh thay thế của Ngài, Chúa Giê-xu mở đường để mỗi
chúng ta được tha tội, được thanh tẩy khỏi tội lỗi và trở thành thành viên trong gia
đình của Đức Chúa Trời.
Trong Ma-thi-ơ 13:45-46 Chúa Giê-xu kể một dụ ngôn - đối với cá nhân tôi –
đó là sự mô tả đẹp đẽ nhất về phép lạ của sự cứu chuộc dành cho chúng ta: "Nước
thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được
một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.”
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Đối với tôi điều này mô tả sự cứu chuộc một linh hồn con người. Chúa Giê-xu
là người thương gia, không phải là một khách du lịch hay một người đi thăm quan nhưng là một người có kinh nghiệm cả đời về ngọc trai, và biết giá trị chính xác
của mỗi viên ngọc trâi. Viên ngọc mà Ngài đã mua chỉ là một linh hồn con người của bạn hay của tôi. Nhưng giá Ngài phải trả là tất cả những gì Ngài có - tất cả
những gì Ngài sở hữu.
Nói theo nền văn hoá đương đại của chúng ta, tôi hình dung hình ảnh một
thương gia kia tiết lộ cho vợ mình về một tin tức.
"Em yêu, anh đã bán xe của chúng ta rồi."
"Anh bán xe của chúng ta rồi ư! Ừ, thì dù sao chúng ta cũng còn có một mái để
chui ra chui vào."
"Không, anh cũng bán luôn căn nhà của chúng ta rồi!"
"Cái gì vậy, Tại sao anh lại làm tất cả những điều đó?"
"Anh đã tìm thấy một viên ngọc đẹp nhất chưa từng thấy. Suốt đời anh đã tìm
một viên ngọc như thế. Anh phải trả giá bằng tất cả những gì anh có – em ãy đợi
cho đến khi em nhìn thấy nó!"
Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với bạn và tôi? Mỗi người chúng ta có thể hình
dung mình là một viên ngọc trai vô giá.
Hãy nhớ rằng, chi phí Chúa Giê-xu trả là mọi thứ để mua bạn lại cho chính
Ngài. Mặc dù Ngài là Chúa của cả cõi vũ trụ, Ngài đã bỏ tất cả sang một bên và
chết trong sự nghèo thiếu cực độ. Ngài không còn gì cả. Áo choàng và ngôi mộ mà
Ngài đã được chôn cất đều phải mượn. “Dù Ngài giàu có, nhưng vì lợi ích của anh
em, Ngài trở nên nghèo khổ, để anh em qua cái nghèo khổ của Ngài có thể trở nên
giàu có."8
Có lẽ bạn chưa bao giờ thấy mình là quan trọng. Bạn có một sự tự nhận thức về
chính mình thật nghèo nàn. Bạn có thể nhìn lại và thấy cuộc đời đầy đau đớn và
đầy thất vọng: một tuổi thơ thiếu thốn và không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân đã
kết thúc trong ly dị, hoặc một sự nghiệp chưa bao giờ được thực hiện, hoặc nhiều
năm lãng phí với ma túy và rượu. Quá khứ và tương lai của bạn đều truyền tải cùng
một thông điệp: THẤT BẠI!
Nhưng Chúa Giê-xu không nghĩ như vậy! Ngài yêu bạn rất nhiều đến nỗi Ngài
đã từ bỏ mọi thứ để cứu chuộc bạn cho Ngài. Nhắc lại những lời lẽ đẹp đẽ của
sứ đồ Phao-lô, hãy biến chúng thành của riêng bạn: "Ngài yêu tôi và phó chính
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mình Ngài vì tôi." Hãy nói lại lần nữa, "Ngài yêu tôi và phó chính mình Ngài vì
tôi." Và một lần nữa, "Ngài yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi." 9
Bây giờ hãy tự coi mình là viên ngọc trai nằm giữ trong bàn tay bị đóng đinh
của Chúa Giê-xu. Hãy lắng nghe Ngài nói cùng bạn, "Con thật rất tốt đẹp! Con là
giá mà Ta đã trả bằng tất cả những gì Ta có, nhưng Ta không hề hối tiếc. Bây giờ
con mãi mãi mãi thuộc về Ta!”
Bạn không thể làm bất cứ điều gì để có được điều này. Bạn không bao giờ có
thể thay đổi bản thân hoặc làm cho mình tốt. Tất cả những gì bạn có thể làm là
chấp nhận những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn và tạ ơn Ngài!
Bạn thuộc về Chúa Giê-xu mãi mãi!
Người anh em của bạn trong sự phục vụ người Thầy Vĩ Đại,

Derek Prince
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